
  



En robust levande lokal ekonomi är nödvändig om samhällen ska 
kunna utvecklas hållbart och kunna stå emot klimatförändringar, 
brist på fossiltbränsle, ekonomiska svårigheter och oroliga tider 
med mera. 
 
Det gäller att: 

 Bygga lokala ekonomier som är motståndskraftiga 
 Behålla pengarna lokalt och därmed samhället levande 
 Tillgodose en stor del av våra behov med lokala och regionala 

resurser för att slippa importera dem från andra sidan av 
jordklotet. 

 Naturresurser ska användas på ett ansvarsfullt sätt som 
respekterar levande ekosystem och ändliga resurser. 

 Matproducenter är sammankopplade med lokalbefolkningen 
och att även investerare, entreprenörer och företagare och de 
lokalt boende kopplas samman med den natur de är beroende 
av. 

 Skapa fler högkvalitativa lokala jobb - för våra grannar, våra 
familjer och oss själva, och 

 Inse att vi inte bara kan " göra allt ensamma " och att ett ökat 
samarbete är bättre för alla. 

 
Vi behöver samhällen som delar en mer sammanhållen syn på lycka 
och välstånd, där alla får tillgång till de resurser och möjligheter vi 
behöver för att engagera våra sinnen, äta oss mätta, ta hand om 
våra familjer, stödja våra grannar och värna om vår närmiljö. 
 

Men även när vi fokuserar på våra egna samhällen, är det viktigt för 
oss att inse vår större roll i att skapa ett större, globalt nätverk av 
samverkande, sammanlänkade och hållbara lokala ekonomier. 

 
I denna folder har vi samlat idéer tips och erfarenheter för att 
komma igång! 
  



 
En levande ekonomi på riktigt! 
En kultur av Välstånd för alla 

  
 

Visste du att 
att det finns lokalt ägda företag i 
närområdet är den främsta 
faktorn för att skapa ett 
idealsamhälle. 
 
En studie gjord 2011 i USA fann att 
dödligheten är lägre, det är mindre 
förekomster av fetma och diabetes 
i områden med levande lokala 
ekonomier. 
• Andra Studier fann att områden 
med en mångfald av småskaliga 
företagen hade högre grad av 
medborgerlig delaktighet och 
bättre sociala resultat än de som domineras av ett fåtal företag från 
andra platser. 
• Varje krona som spenderas på en lokal, oberoende handlare 
genererar upp till fyra gånger så mycket omsättning i den lokala 
ekonomin jämfört med om pengarna spenderas på en extern kedja. 
Detta på grund av den lokala multiplikatoreffekten. 

·         Lokala återförsäljare och distributörer erbjuder sannolikt fler 
lokalinvånare arbete och en högre andelen lokalt producerad varor, 
än externa kedjor. 

•   Jordbrukare som jobbar småskaligt kan  rimligen vara mer 
miljövänliga och kan lättare  idka växelbruk, plantera 

täckgrödor, lämna 
buffertar för att stödja 
den inhemska biologiska 
mångfalden, och 
integrera växtodling och 
djurhållning i 
produktionen. 

•   Forskning 
visar att stadsbor som har 
lokal kontakt med 
naturen i parker, 
naturreservat och andra 
vardagliga miljöer 
upplever mindre stress 
och uppnår bättre hälsa. 
 
 



 
Muliplikatorn 
 

Attityderna förändras 
BNP ses inte längre som det vägledande sättet att mäta framgång 
och lycka. Det efterfrågas alternativ till det storskaliga, 
kapitalintensiva samhället och alternativ till dagens penningsystem. 

Runtom i världen arbetar fler i kooperativ än antalet som arbetar i 
privata företag. Men vi kan inte vänta på att någon annan ska ta 
ledarskapet. För första gången i modern historia verkar nästa 
generation få det mycket svårare än den föregående.  Det har vuxit 
fram en insikt om att det kanske inte planeras några nationella 
räddningspaket utan att det är dags för vanliga människor att själva 
ta det ansvaret. Redan nu poppar det upp överallt lokala 
ekonomiska initiativ. Var och en för sig kanske de inte har så stor 
betydelse, men tillsammans vävs en ny berättelse. Och det börjar 
lokalt med en omställning till ett mer resilient, hållbart sätt att leva. 
En resilient hållbar lokalekonomi. 
 
VARFÖR LOKALT ÄR VIKTIGT 
Ingen vill leva i en anonym sovstad. En del av det som håller ett 
samhälle levande – ekonomiskt och socialt - är dess förmåga att 
bibehålla (och glädjas utav) en levande lokal identitet. Detta 
innebär att bygden har en stark identitet och invånarna är 
medvetna om och stolta över platsens historia, kulturtraditioner 
och unika natur. Detta innebär också starkt stöd för att skapa och 
förvalta parker, torg och andra offentliga platser där människor kan 
samlas för att njuta av gemenskap som vänner, och medborgare. 
Inventera det som gör din byggd, grannskap eller kommun speciell.  
 
Titta till exempel på vilka invandrargrupper som finns, byggnader, 
naturtillgångar, historiska byggnader som kvarnar, med mera. 
(Googla Kvarnvikens Kvarn och Såg en historisk kvarn i Vällingby, 

Stockholm) 
  

https://www.facebook.com/pages/Museum-Kvarnvikens-Kvarn-och-S%C3%A5g/115266048607617?ref=stream&hc_location=timeline


Exempel av aktiviteter:     
 Engagera grannar, bygg upp en känsla av samhörighet 

genom att organisera vandringar, guidningar, knytkalas, 
med mera. 

 Uppmuntra folk till att gå ut i naturen, med organiserade 
vandringar, föredrag om naturen, kulturhistoria, mm. Ta in 
hembygdsföreningen och lokalhistoriska föreningar. 

 Använd berättarkonsten för att framhäva platsens 
lokalhistoria, naturen osv. Sätt upp festivaler och ta in 
kulturarbetare och uppmuntra till uppträdande.  Titta på 
Musikalen Hemstannarna som Mundekulla konferenscenter 
satt upp. 

 Stöd lokala artister. 
 Skapa video med en lokalkänsla, eller en musikvideo för att 

framhäva din plats. 
 Sätt upp en konsttävling med lokaltema 
 Uppmuntra ”staycations”, ” Hemester” eller 

hemsemester, för att hjälpa lokala boende återupptäcka det 
som platsen har att erbjuda. 

 Agera värd för lokala priser "bästa" företagen, volontärer, 
väggmålningar etc. 

 Arbeta med utveckling av offentliga platser som parker och 
torg eller som i Fisksätra, sätta up växthus på övergivna 
parkeringsplatser eller hitta på platser för gerillaodling som 
Omställningsgruppen i Värmdö vilken odlade upp 
gräsmattan framför biblioteket. 

 

 

 
Stöd Lokalt (och grönt) Entreprenörskap. 
Ett säkert sätt att stärka den lokala ekonomin är genom att skapa 
en miljö där lokala företag kan blomstra, inte bara överleva. 
Många lokala affärsidkare har investerat mycket tid, energi och 
pengar i sina företag, så de har ett naturligt engagemang i att värna 
om en hälsosam och hållbar lokal kultur. Glöm inte att de är också 
dina vänner, grannar och kollegor. 
 
Genom sina affärer, service och restauranger, arbetar de för att 
realisera sina förhoppningar och idéer om att skapa det goda 
samhället. Du kan bidra genom att uppmuntra lokal innovation och 
stimulera en kultur av entreprenörskap som inte bara uppfyller 
regional social och ekonomiska behov, utan också stödjer det lokala 
kulturarvet och miljön. 
 
Runtom i landet vänder lokala företagare sig bort från konkurrens 
till föremån för samarbete. De arbetar sida vid sida för att fylla 
samhällets behov och hjälpa varandra att utvecklas. 
Att skapa ett levande samhälle med en robust ekonomi innebär 
samverkan och är kul! 

 

 
 
 



Idéer och inspirationer 
Här är några idéer för att främja entreprenörskap i din 
stad/stadsdel/kommun 
 
Starta ett lokalt företagsnätverk för att knyta samman lokala 
företag, ideella organisationer, och engagerade medborgare för att 
stödja lokal företagsamhet. Se Amerikanska Business Allience for 
Local Living Economies - BALLE.   

 
Uppmuntra lokala företag att vara värd för andra företag, till 
exempel sponsra en lastbil som leverera livsmedel för att stödja 
gemensamma odlings(på engelska CSA – community supported 
agriculture ) program, eller som erbjuder lokal konst eller musik.  
 
Skapa en lokal företagsträff där lokala företagare kan träffas för 
en rolig, social sammankomst för att uppmuntra samarbete.   
 
Skapa en knutpunkt grupp eller coworking utrymme där lokala 
entreprenörer, tillverkare och hantverkare kan dela resurser och 
idéer.   
 
Stödja den lokala reparationsekonomin genom att skapa ett 
DIY-nätverk, reparation café, eller fixarklubb. I USA finns t.ex- 
Fixers Collective NY. Googla gärna på  “How to  Start  a Fixers’ 
Collective, how to start a Repair Café”. 
Stöd innovativa gröna och rättvisa affärsmodeller, t.ex. som 
arbetstagare ägda kooperativ, community-owned butiker. 
 
Starta en " pop - up " business incubator (kuvös) för att stödja 

framväxten av små detaljhandel- eller mobila företag i 
underutnyttjade lokaler.  
 
Återanvända ett tomt utrymme i ett köpcenter eller i en offentlig 
plats som ett bibliotek, skola, fritidsgård, museum, matcentrum, 
företagsinkubator, eller kyrka.   
uppmuntra business- to-business grön upphandling, som att köpa 
grön energi eller kontorsmaterial, och skapa en lokal inköpsmässa 
som sammanför lokala producenter och återförsäljare.  



 
Bedöm ditt lokalsamhälles möjligheter för utökad lokalism - och 
agera! Se LEA -Lokal Ekonomisk Analys – verktyget som mäter 
läckage av pengar från bygden och visar på möjligheter för nya 
lokalt ägda företag eller lokala jobb. 
 
Arbeta med lokala tjänstemän för att skapa riktlinjer och 
processer som möjliggör  ett kreativt näringslivsklimat, inklusive 
planering och zonindelning, politik som stödjer innerstäderna, 
uppmuntra lokala företag, och motverka eller begränsa utbredning 
av köpcenter i stadens utkanter.  
 
Skapa en tävling i hållbarhet för företag, en utmärkelse, eller 
certifiering för att uppmuntra och kora  företag som "gör det rätta”.   
Låt dig inspireras att "uppfinna " din hemstad, trots till synes 
oöverstigliga svårigheter. För inspiration, titta på filmen Lemonade: 
Detroit (17 minuter lång, googla). 

 
När allt kommer omkring kan vi inte förväntas skaffa allt vi behöver 
på vår hemort. Vi behöver tillgångar (pengar, varor eller tjänster ) 
för saker som vi inte kan producera själva. 
 
Vi måste också förse andra medborgare med alternativ. De måste 
bli medvetna om vikten av resiliens. 
 
Lyckligtvis finns det ett enkelt svar. Vi måste skapa lokala företag 
baserade på våra hållbarhetsideal. Om du varit med oss ett tag, har 
du förmodligen läst många historier som i detalj beskriver de 
potentiella affärsmöjligheter som ligger inneboende i de flesta av 
de ämnen som vi diskuterar. 

 
Biomassa pellets tillverkning, solinstallation, svamp, jordbruk och 
fruktodling är bara några exempel på småföretags möjligheter som 
kan startas på en begränsad budget samtidigt som hållbara värden 
tillförs våra samhällen. 
 
Naturligtvis ger dessa möjligheter oss en inkomstkälla också. Det 
kan vara arbete på deltid eller heltid, skalbarheten i dessa företag 
är obegränsad. 
 
Kanske tänker du "ja, ja... det låter bra, men fungerar det 
verkligen?"  
Kort sagt, absolut! Det finns exempel som visar hur lokalt 
företagande genererar intäkter med hjälp av teknik vilken hjälper 
bönder i deras gemenskap. 
 

 
  



Köp lokalt ( och hållbart ) 
Blir vi tillfrågade om vår favoritrestaurang, kafé, eller bokhandel, 
skulle många av oss säkert nämna en unik lokal verksamhet som vi 
känner och älskar. Lokala, självständiga företag som ägs av våra 
grannar och kolleger bidrar till att ge vår stad eller byggd sin unika 
karaktär. 

 
Ändå glömmer vi ofta den viktiga roll som vi som konsumenter 
spelar för att hjälpa dessa företag att växa och frodas. Och ibland 
får vi reda på detta den hårda vägen, när ett lokalt favoritföretag 
stänger och vi inte hade någon aning om hur svårt det var för dem. 
Vi har en stor påverkansmöjlighet på våra ekonomier genom våra 
dagliga val. Väljer vi att spendera våra pengar på billiga, 
massproducerade varor, är det troligt att vi kommer att bjuda in 
likformiga lådbutiker och företagskedjor i våra samhällen. Om vi i 
stället väljer att satsa på varor och tjänster som har sitt ursprung 
lokalt, är mer hållbara, eller säljs av lokala, oberoende företag, kan 
vi se till att mer pengar stannar kvar i den lokala ekonomin, vilka 
cirkulera genom händerna på våra grannar i våra samhällen. 
 

 

VAD ÄR EN OMSTÄLLNINGSVERKSAMHET? 

Dessa kriterier har tagits fram av Omställningsrörelsen för att belysa 
vad som menas med en Omställnings Verksamhet (OV). Alla typer 
av lokala företag har sin plats, dock används denna definition som 
en förklaring på den typ av organisation som bäst stödjer 
omställningen. 
 
En Omställningsverksamhet (OV)är en ekonomiskt bärkraftig 
verksamhet som uppfyller ett verkligt behov i samhället, ger 
samhället något positivt och har gynnsam eller åtminstone neutral 
inverkan på miljön. 
* bärkraftig - innebär att åtminstone täcka kostnaderna. Utbyte av 
annat än pengar kan gälla. 



 
En OV behöver nödvändigtvis inte komma ur ett 
Omställningsinitiativ. Det är bara begreppet vi använder för att 
hjälpa till att identifiera de organisationer som har de egenskaper 
som rymmer inom principerna för omställning till en fossil-fri 
ekonomi. 
 
 
Kännetecken 
Resulterar i resiliens – OVs bidrar till ökad resiliens i samhällen, 
vilka riskerar, t ex, ekonomisk nedgång, energi-och resursbrist eller 
extremt väder. OVs är resilienta och oberoende så långt som möjligt 
av extern finansiering. 

1. Resursanvändning anpassad till naturen – OV använder 
naturresurser på ett effektivt och lämpligt sätt (inklusive 
energi), respekterar att resurserna inte är oändliga och 
minimerar och integrerar avfallsflöden. Användningen av 
fossila bränslen minimeras. 

2. Lokaliserat där det är lämpligt - OV verkar på en skala 
anpassad till miljön, ekonomin och näringslivet när det gäller 
inköp, distribution och samspel med ekonomin i stort. 

3. Mer än vinst - OV finns för att erbjuda prisvärda, hållbara 
produkter och tjänster och dräglig lön snarare än att 
generera vinst för andra. OV kan vara lönsamma, men vid 
användningen av vinster sätts samhällsnytta först snarare än 
nytta för investerarna. 

4. En del av samhället - OV arbetar för att skapa ett 
gemensamt välstånd, ägt och kontrollerat så mycket som är 
praktiskt möjligt av anställda, kunder, användare, 
hyresgäster och samhället. De har strukturer eller 

affärsmodeller som är så öppna, självständiga, rättvisa, 
demokratiska, inkluderande och ansvarstagande som möjligt. 
De kompletterar och fungerar i harmoni med andra OV. 

  



IDÉER OCH INSPIRATIONER 
 
Letar du efter kreativa sätt att stödja lokala och gröna företag? Här 
är några tips för att komma igång. Organisera eller delta i en 
kontantmobb, en grupp människor som kommer överens om att 
alla ska handla från en utsedd lokal verksamhet på ett visst datum 
och tid. Se CashMob.com  
 
Anordna eller delta i en Carrot Mob, en " omvänd bojkott " där du 
uppmuntrar ett företag att bli mer ansvarstagande i utbyte mot ett 
löfte om lokala inköp. Googla på ”organise a carrot mob”. 
 
Skapa ett företagsregister med lokala, självständiga företag och gör 
det lättare för människor att identifiera dem.  
 
Starta en "Köp Lokalt" kampanjen för att öka den lokala försäljning 
och utbilda konsumenterna i fördelarna med att stödja lokala 
företag.   
 
Stå värd för en " 100% lokal " festival, med lokala företag, 
restauranger, konstnärer och musiker. Fira en årlig " Fristående 
företagarevecka " (eller dag) för att öka medvetenheten om lokala 
företag och uppmuntra folk att köpa lokalt.   
 
Underlätta kollektiva inköp av livsmedel och andra lokalt 
producerade varor, till exempel genom at stödja jordbruk (CSA ), 
gemenskap fiske ( CSF ), och lokala inköpsföreningar. Starta en 
Köpklubb, skapa ett lokalt kuponghäfte för att uppmuntra till att 
köpa från lokala företag.   
 

Sprid " samhällsinformation " via radio, webb, eller TV om 
fördelarna med att köpa lokalt istället för på nätet.  
 
Uppmuntra kommuner, skolor, arenor och andra att använda lokala 
leverantörer och anta lokala inköpspolicies.   
Bondens marknad: Satsa på bondens marknad! På mindre än ett 
decennium har antalet aktiva amerikanska bondens marknader mer 
än fyrdubblats, från 1,744 år 2004 till 7864 år 2012.  
 
Och fördelarna kommer inte bara i form av färska lokala livsmedel 
och ökade jordbrukarinkomster. I en studier av 10 städer i 
Kalifornien, rapporterade shoppare att den upplever böndens 
marknader som mer vänligt, personligt och med gladare 
inställningar än stormarknader.  
Studien visade att i genomsnitt hade 63 procent av shoppare på en 
Farmers Market samtal med en annan kund, mot endast 9 procent 
på en stormarknad.  
 
LÄS MER 
ORGANISATIONER/WEBBSIDOR 
  
Sverige 

 Omställnings Sverige 

 Lokalekonomer 

 Lokalkapital 

 Hela Sverige Ska Leva 

 Organisationer som nämns i denna folder som är 
medlemmar av Hela Sverige 
 

 



 
 
Om JAK 
Kommunalt stödspar. 
 
Bra exempel samling 
https://www.facebook.com/omstallningsverkstan 
https://www.facebook.com/groups/aquaponics.sweden/ 

 

LOKALEKONOMISK ANALYS (Texten från HSSLs hemsida) 

Diskutera bygdens ekonomi   

 LEA visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för 
att skapa sysselsättning och lokal tillväxt i den egna bygden. Den 
lokalekonomiska analysen (LEA) är ett verktyg som visar var 
utvecklingspotentialerna finns genom att den belyser vilka pengar som 
finns och hur mycket som konsumeras av varor och tjänster. LEA ger ett 
lokalt perspektiv på ekonomin som stimulerar samarbete mellan till 
exempel privat, offentlig och ideell sektor. 
För att göra en LEA krävs underlag i form av tabeller och diagram som 
beskriver lokalsamhället. Lokalsamhället kan vara en församling, ett 
postnummerområde eller ett område som gruppen själv ritat in på en 
karta. 
RÅEK i Gunnarsbyn har gjort en jättespännande LEA-projekt. Läs om 
projektet på deras hemsida www.raek.nu. 

Husby-Långhundra hembygdsförening tog fram en LEA för 
Långhundraområdet under rubriken: Några idéer för Husby-Långhundra 
och 100 miljoner kronor att utveckla dem för. 

http://www.langhundra.nu/LINN/dokument/LEA_L100_lag.pdf 

Statistiska centralbyrån tar fram statistiken och LEA-konceptet finns hos Coompanion. 

Länk: SCB/Statistik http://www.scb.se/Pages/List____259741.aspx 

Länk: Coompanion/LEA 
Metodbokenhttp://www.coompanion.se/lokalekonomisk_analys.aspx 

https://www.facebook.com/omstallningsverkstan
https://www.facebook.com/groups/aquaponics.sweden/
http://www.raek.nu/
http://www.langhundra.nu/LINN/dokument/LEA_L100_lag.pdf
http://www.scb.se/Pages/List____259741.aspx
http://www.coompanion.se/lokalekonomisk_analys.aspx


Mer för att du som 
läsare ska komma 
vidare. 
• sparkonto för lokala investeringar, 
Bygdesparande/bygdekonto/stödspar 
Www.ekobanken.se, www.jak.se 
• sparbanksstiftelser 
Www.sparbankerna.seunder rubriken 
Sparbanker/sparbanksstiftelser 
• community supported agriculture, bybor hjälper 
bonden vid 
Sådd och skörd med mera www.hultabygden.se 
• mikrokrediter  www.almi.se, www.ekobanken.se 
• tidsbank, kunskapsbank,utbyte av tjänster 
www.tidsbank.se 
• kooperativ,ekonomisk förening. Rådgivning finns hos: 
Www.coompanion.se 
• aktiebolag med särskildvinstutdelningsbegränsning 
(svb). 
Läs mer om aktiebolag svb i broschyren om 
praktikernätverket. Finns på 
Www.helasverige.se/våra projekt/praktikernätverket 
• ta hand om ”allmänningarna” (nobelpristagaren elinor 
ostrom), 
Alltså allt som ägs gemensamt, eller som ingen äger, 
exempelvis vinden. 
Skapaallmanningar.se/ 
• samarbete mellan lokala återförsäljare och 
Producenter, exempelvis rammsjö lanthandel som ägs av 
delar av 
Kundkretsen, blogg.rammsjolanthandel.se 
• konsumenter ger förskott till lokala producenter, 
Exempelvis prenumeration på matlåda till dörren. 
• lokalekonomisk analys,lea www.scb.se 
• crowdequity,delägarskap www.crowdequity.se, 
Www.crowdcube.se 

• crowd funding,gåvokapitalwww.fundedbyme.com, 
Www.polstjarna.se 
• crowdculture, kombinera offentlig och privat kapital, 
www.crowdculture.se    kreditgarantiföreningar 
www.kreditgarantiforeningen.se 
För kgf norr 
• mikrofonder helasverige hela sverige ska leva driver ett 
projekt 
För att starta regionala mikrofonder. Läs mer på sidan 3. 
Förebild är 
Www.mikrofondenvast.se 
• lokal sparbank, www.sparbanken.se/lokala-sparbanker 
• lokalvaluta ihop.nu/daler/intro 

 Länk: http://www.friametoder.se 

 

 

Tack till er som bidrog till foldern: 

Material från Hela Sverige Skall Leva, 
Reconomy project, Resilence, Johan 
Sandwall, Stephen Hinton 

http://www.friametoder.se/

